
 

VIVA A LIBERDADE #emcasa 
Desafiados a pesquisarem pensamentos sobre a LIBERDADE, numa atitude comemorativa da efeméride, os alunos 
do 12.º C corresponderam da melhor maneira, possibilitando em conjunto, um tributo ao 25 de Abril. 
Porque a Liberdade é um valor adquirido, 
Porque a sua conquista não pode ser esquecida. 
 
“A ditadura portuguesa foi tão longa que milhões nasceram e morreram sem saber o que era viver em liberdade. 
Quarenta e oito anos de uma “longa noite”. Tortura e prisão por pensar. Exilados por amarem a liberdade. (...) A 
Revolução dos Cravos foi o mais importante movimento revolucionário da Europa no pós-guerra.”- Raquel Varela, 
autora de História do Povo na Revolução Portuguesa. 
 
“O 25 de Abril foi, para todos nós, o fim da ditadura. Os heróicos militares que prepararam e executaram a revolta, 
realizaram um ato de libertação de si mesmos, mas consigo mesmos quiseram libertar Portugal inteiro.”- Francisco 
Sá Carneiro. 

Ana Júlia Silva, n.º 3 
 

Foram dias foram anos / A esperar por um só dia. /Alegrias. Desenganos. / Foi o tempo que doía / Com seus riscos e 
seus danos. / Foi a noite e foi o dia / Na esperança de um só dia. -Manuel Alegre 

Camila Dantas, n.º 6 
 

"É evidentemente um grande dia. O essencial para nós é mantermos a unidade das forças democráticas. As Forças 
Armadas iniciaram o caminho para a realização da democracia e para pôr um termo à Guerra Colonial, mas agora é 
que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à nossa Pátria, vão começar." - Mário Soares 

Sara Ferreira, n.º 20 
 

O 25 de abril foi para todos nós o dia em que o povo falou e mostrou que todos juntos, como uma família, 
conseguimos fazer grandes coisas: “Em cada esquina um amigo / Em cada rosto igualdade / Grândola, vila morena/ 
Terra de fraternidade”. - Zeca Afonso 

Jéssica Calheiros, n.º 14 
 

"Esta é a madrugada que eu esperava / O dia inicial inteiro e limpo / Onde emergimos da noite e do silêncio / E livres 
habitamos a substância do tempo" - Sophia de Mllo Breyner Andersen  
 
"Admito que a revolução seja uma utopia, mas no meu dia-a-dia procuro comportar-me como se ela 
fosse tangível. Continuo a pensar que devemos lutar onde exista opressão seja a que nível for. " - José Afonso 

Jónatas Almeida, n.º 18 
 
O 25 de Abril foi um grito de rebelião por parte de um povo aprisionado num regime opressor. Foi sinónimo de 
esperança, após intermináveis anos de tirania. Já lá vão 46 anos, mas é essencial que nunca seja esquecida a força da 
liberdade que carrega a Revolução dos Cravos, que perdure eternamente no coração de todos o desejo veemente de 
lutar pelo direito de se ser livre.  

Ilda Lima, n.º 12 
 

Com o 25 de abril passou-se a ter liberdade e com isso, um país de verdade! 
Hugo Falcão, n.º 11 

 

https://acervo.publico.pt/25abril/as-linhas-da-liberdade
https://acervo.publico.pt/25abril/as-linhas-da-liberdade


Testemunho de quem recorda o dia da Revolução – Tinha 20 anos… 
 
“No dia 25 de abril de 1974, acordei e segui a rotina normal. Quando me dirigia para o trabalho, recebi o primeiro 
alerta. Fui interpelado pelo Sr. Dias que informa que estava a acontecer um golpe de Estado e me pergunta, 
ansiosamente, se sei de alguma coisa relativamente a esse assunto. Perante o meu desconhecimento, parte à 
descoberta de mais informações, procurando outras pessoas que pudessem satisfazer a sua curiosidade. No 
trabalho, todas as conversas eram acerca do mesmo tema: está a acontecer um golpe de Estado em Lisboa. No 
entanto, poucas informações eram conhecidas. Então, começaram a surgir as especulações: uns alegavam que o tal 
golpe era encabeçado pelo General Spínola, outros, sem uma opinião formada, ouviam as suposições, acreditando 
em tudo o que lhes era dito. Chegaram mesmo a surgir informações contraditórias, para alguns o golpe estava a ser 
um sucesso, para outros, a PIDE estava a anulá-lo, existindo já mortos e feridos. No intervalo de almoço, comi muito 
rápido para ter tempo de ir ao café saber se havia mais detalhes. Quando regressei ao trabalho, a situação parecia 
começar a ficar mais favorável. O meu patrão pediu-me para ir comprar um rádio de maneira a conseguirmos saber 
o desenvolvimento da situação. Este momento marcou-me particularmente, uma vez que senti um certo alívio já 
que se aproximava a altura de eu cumprir o serviço militar obrigatório e, com a situação mais favorável, não seria 
mobilizado para o Ultramar.  
Hoje, andando muitos anos para trás, recordo com nostalgia os meus vinte anos já que vivi plenamente essa fase da 
minha vida, ao som de “Grândola Vila Morena” e dos comunicados que nos chegavam do MFA.” – Jorge Rodrigues 
da Silva. 

Um trabalho de Ana Júlia Silva. 

 
Hoje, estamos confinados em casa, mas com a sensação de conforto de sermos livres. 
Celebraremos a revolução do 25 de abril de 1974 desta vez em casa, mas sem nos esquecermos que esta celebração 
será para sempre uma celebração de rua. 
 
A professora de História A   
Maria Paula Santos Silva 


